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احتاد مدريد
التعديالت املدخةل عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة
وافقت مجعية احتاد مدريد عىل التعديالت املقرتح ادخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة يف دورهتا ادلورة الثامنة والربعني
(ادلورة الاس تثنائية الثامنة والعشين) املنعقدة يف جنيف يف الفرتة من  44اىل  11سبمترب  .4102وس تدخل تكل
التعديالت حزي النفاذ يف  0يناير .4102

مواصةل الجراءات :القاعدة (2اثنيا) (اجلديدة) ،والقاعدة (41اثنيا)( ،)1والقاعدة )0(47
تقدم القاعدة اجلديدة (2اثنيا) تدبريا يسمح للمكتب ادلويل مبواصةل اجراءات معاجلة طلب أو الامتس ما يف حال مل ميتثل املودع
أو صاحب التسجيل ملهةل من املهل ا ددة للقيام ابجراء ما دلى املكتب ادلويل.
وميكن الامتس مواصةل الجراءات يف احلالت التالية:


القاعدة  )4(00و( - )1اخملالفات اليت ميكن للمودع أن يصححها( .يقع تصحيح اخملالفات مبوجب القاعدتني 04
و 01خارج هذا احلمك ،لن تكل التصحيحات ل ميكن مبارشهتا ال من طرف مكتب املنشأ)؛



والقاعدة (41اثنيا)( - )4اخملالفات املتعلقة ابلامتس تدوين ترخيص؛
والقاعدة ()2(42ب)  -اخملالفات املتعلقة ابلامتس تعيني لحق؛
والقاعدة  - )4(46اخملالفات يف الامتسات تدوين تعديل أو تدوين ﺷطب؛
والقاعدة ()1(12ج)" - "1اترخي دفع اجلزء الثاين من الرمس الفردي؛
والقاعدة  - )0(13التارخي ا دد املتعلق ابلامتس اس مترار نفاذ تسجيل دويل يف ادلوة اخللف.






وفامي صص القاعدتني  )1(12و ،)0(13ينبغي أن يتسمل املكتب ادلويل الالامتسات يف مدة ل تتجاوز ﺷهرين بعد انقضاء
املهةل الصلية .ويف مجيع احلالت الخرى ،ينبغي م
تسمل الالامتسات يف مدة ل تتجاوز ﺷهرين بعد انقضاء همةل اخملالفة.
ويرىج الانتباه اىل أنه ميكن الامتس مواصةل الجراءات فقط اذا اكنت املهةل املعنية (الصلية أو همةل اخملالفة) لالجراء تنهتيي
يف  0يناير  4102أو بعده.

أس ئةل يتكرر طرهحا بشأن مواصةل الجراءات
سؤال:

ما اذلي يشرتطه املكتب ادلويل عند الامتس مواصةل الجراءات مبوجب القاعدة (2اثنيا)؟

اجلواب :جيب أن يتسمل املكتب ادلويل ،يف غضون ﺷهرين (انظر أعاله) ،الامتس مواصةل الجراءات الوارد يف
الاس امترة ( MM20اجلديدة) مع توقيع املودع أو صاحب التسجيل .وجيب تصحيح اخملالفة املعنية ودفع رمس مقداره
 411فرنك سويرسي يف غضون ﺷهرين.
سؤال:

عند منح مواصةل لالجراءات ،ما يه املهل اليت تنطبق عىل الطلب ادلويل وأي تدوين لتعيني لحق؟

اجلواب :منح مواصةل الجراءات يعين أن الطلب ادلويل أو الامتس التعيني الالحق ل يزال ساراي ومل يُرتك .وس يدون
التسجيل ادلويل (الناجت عن الطلب) والتعيني الالحق يف التارخي نفسه كام لو أهنام قد أودعا أو ُُصمحا بشلك سلمي يف
غضون املهةل الصلية ا ددة للك واحد مهنام.
2
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سؤال:

ما هو التارخي اذلي سينطبق عىل تدوين الرتاخيص ،والتعديالت وحالت الشطب عند منح مواصةل
الجراءات؟

س يكون اترخي التدوين يف هذه احلالت أخر يوم يصحح فيه صاحب التسجيل اخملالفة (أي أخر يوم يف همةل
اجلواب:
الثالثة أﺷهر ا ددة لتصحيح اخملالفة).

التجديد اجلزيئ :القاعدة 11
م
تغري التعديالت املدخةل عىل القاعدة  11طريقة جتديد التسجيالت ادلولية .واىل غاية هناية  ،4102عندما مينح طرف متعاقد
م
معني امحلاية لعدد حمدود فقط من أصناف السلع واخلدمات ،ينبغي دفع رسوم التجديد عىل مجيع السلع واخلدمات يف القامئة
الرئيس ية ،ما مل يلمتس صاحب التسجيل تدوين انقاص يف التسجيل ادلويل قبل اترخي التجديد .واعتبارا من
 0يناير  ،4102س ُتدرج قرارات طرف متعاقد م
معني مينح حامية جزئية (القاعدة (08اثلثا)( ))4يف السجل ادلويل ابعتبارها
اخليار التلقايئ للتجديد .وس ُيجدد التسجيل ادلويل للصناف ا مية دون احلاجة اىل الامتس انقاص قبل اترخي التجديد.
ويظل ابماكن صاحب التسجيل اختيار جتديد التسجيل ادلويل للسلع واخلدمات غري ا مية اذا رغب يف ذكل .وميكن
اللجوء اىل هذا اخليار يف حال وجود اجراءات طعن جارية بشأن نطاق امحلاية املمكن.
وتنطبق التعديالت املدخةل عىل القاعدة  11فقط عىل التسجيالت ادلولية اليت يُلمتس جتديدها يف  0يناير  4102أو بعده،
واذا اكن اترخي التجديد يف  0يناير  4102أو بعده.

أس ئةل يتكرر طرهحا بشأن القاعدة 11
ورد يف الطبعة الثالثة ملعامل مدريد لس نة  4101السؤال التايل " كيف ُحتسب رسوم التجديد طبقا للقاعدة 11؟" .وبعد
تعديل القاعدة  ،11ستتغري طريقة حساب الرسوم للطراف املتعاقدة ،عندما تنطبق الرسوم الفردية ،اعتبارا من
بداية  .4102وتوحض احلالت التالية الطريقة اجلديدة اليت س تحسب هبا الرسوم عندما تنطبق الرسوم الفردية:

احلاة 0
أان من اس تونيا واس ُ
للتو اخطارا غري رمسي يذكمرين بأن اترخي جتديد تسجييل ادلويل هو  01يوليو  .4102ومنحت يل
تلمت م
أوزبكس تان املع مينة ابلنس بة لسلع الصناف  2و 7و 12حامية جزئية للصنفني  2و( 7يف بيان مبوجب
القاعدة (08اثلثا)(.)"4")4
السؤال :ماذا س يحدث وقت التجديد فامي صص الصنفني ا ملّلين رفضهتام أوزبكس تان؟
اجلواب :اذا أردت الاس تفادة من اخليار التلقايئ اجلديد ،س يجدد التسجيل ادلويل فقط ابلنس بة للسلع ا مية ،أي
ابلنس بة لسلع الصنفني  2و 7عندما تدفع الرسوم الفردية عىل الصنفني املذكورين.
واذا أردت أن جتدد أيضا التسجيل ابلنس بة لوزبكس تان فامي صص الصنف  ،12ميكنك الﺷارة اىل ذكل يف اجلزء  1واجلزء
 2من الاس امترة  MM11ودفع ما يلزم من رسوم فردية.

احلاة 4
أان من س نغافورة واترخي جتديد تسجييل ادلويل هو  02فرباير  .4102وع مينت حاليا يف تسجييل ادلويل الرنوجي ابلنس بة
للخدمات يف الصناف  18و 21و 20و.24
3
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وأرسلت الرنوجي رفضا مؤقتا لكيا مث بياان مبوجب القاعدة (08اثلثا)( "4")4تشري فيه اىل منح امحلاية للصنفني  18و.20
وأنوي أن أرسل الامتس التجديد الس بوع املقبل ودلي السؤال التايل:
السؤال:

كيف س تحسب رسوم التجديد اذا جددت تسجييل ادلويل؟

اجلواب :اذا أ مجلت ارسال الامتس التجديد اىل غاية  0يناير  4102أو بعده ،ميكنك الاس تفادة من اخليار اجلديد
للتجديد .ويف هذه احلاة لن يؤخذ بعني الاعتبار سوى الصنف  18والصنف  20عند حساب رسوم التجديد .وعليك دفع
الرسوم الفردية للصنفني .ولكن ابماكنك أن ختتار جتديد التسجيل أيضا ابلنس بة للصنفني  21و .24وينبغي الﺷارة اىل ذكل
يف اجلزء  1واجلزء  2من الاس امترة  MM11ودفع ما يلزم من رسوم فردية.

احلاة 1
أان من سلوفاكيا وصاحب تسجيل م
يعني طاجيكس تان وسان مارينو ابلنس بة للصناف  2و 6و 8و .00واترخي جتديد
تسجييل ادلويل هو  6أغسطس .4102
وأرسلت طاجيكس تان رفضا مؤقتا لكيا مث بياان مبوجب القاعدة (08اثلثا)( "4")4تشري فيه اىل منح امحلاية للصنف  .2وأرسلت
سان مارينو رفضا مؤقتا جزئيا ابلنس بة للصنفني  2و 8مث بياان مبوجب القاعدة (08اثلثا)( "4")4تشري فيه اىل منح امحلاية
للصنف .8
السؤال:

كيف س تحسب رسوم التجديد اذا جددت تسجياليت ادلولية ابلنس بة مجليع الطراف املع مينة؟

اجلواب :لغراض جتديد هذا التسجيل ادلويل ،ومبا أن سلوفاكيا وطاجيكس تان وسان مارينو يه مجيعا أطراف يف لك
من التفاق والربوتوكول ،فان الغلبة س تكون لنظام الرسوم املعيارية (الرسوم التكيلية والضافية) رمغ ارسال طاجيكس تان
وسان مارينو لبيان من أجل تلقي الرسوم الفردية (هذه نتيجة للامدة (3سادسا)(()0ب) من الربوتوكول) .ولن يكون للبيانني
املقدمني مبوجب القاعدة (08اثلثا)( "4")4أي تأثري عىل الرسوم الضافية (عىل الصناف) املس تحقة أثناء التجديد.
وابلضافة اىل الرمس السايس للتجديد ،عليك دفع رمس تكييل قدره  011فرنك سويرسي عن لك طرف متعاقد م
معني
(طرفان متعاقدان يف هذه احلاة) ورمس تكييل قدره  011فرنك سويرسي عن لك صنف من أصناف السلع واخلدمات بعد
الصنف الثالث (أربعة أصناف يف هذه احلاة).

الخطار يف حاة عدم التجديد :القاعدة 10
معال ابلقاعدة  10املعدة ،يُبلمغ صاحب التسجيل ،ووكيهل ،والطراف املتعاقدة املع مينة اذا ُﺷطب تسجيل دويل بسبب عدم
جتديده.
وتنطبق القاعدة  10املع مدة عىل التسجيالت ادلولية اليت يكون اترخي جتديدها  0يناير  4102أو بعده.
وللمزيد من املعلومات ،ماطلع عىل املذكرة العالمية رمق .4102/41
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الفريق العامل املعين بنظام مدريد
انعقدت ادلورة الثانية عشة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات يف جنيف يف
الفرتة من  41اىل  42أكتوبر  .4102وحرض ادلورة  21طرفا متعاقدا يف احتاد مدريد ،و 02دوة بصفة مراقب،
و 1منظامت حكومية دولية ،و 3منظامت غري حكومية دولية.
وميكن الاطالع عىل واثئق الفريق العامل عىل موقع الويبو اللكرتوين التايل:
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32427
وتوصل الفريق العامل اىل النتاجئ التالية:
.0

التعديالت املقرتح ادخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة (الوثيقة )MM/LD/WG/12/2

اقرتح الفريق العامل ادخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتعمتدها مجعية احتاد مدريد يف :4102

(أ) عدم التقيد ابرسال التبليغات الكرتونيا (القاعدة )2
ُاقرتح تدبري ملساعدة طرف هممت (مودع/صاحب تسجيل/مكتب) مل يتقيد ،بسبب ظروف قاهرة ،مبهةل زمنية
لتقدمي تبليغ اىل املكتب ادلويل ابس تخدام الوسائل اللكرتونية.

(ب) الوصف الطوعي للعالمة (القاعدة )3
-

ا ُقرتح الوصف الطوعي للعالمة يف الطلب ادلويل لتاليف رفض مؤقت حممتل من الطراف املتعاقدة املع مينة.

(ج) التعيينات الالحقة (القاعدة )42
ُاقرتح احلد من النتاجئ املرتتبة عن خمالفة انمجة عن عدم وجود العالن عن النية عىل اس تعامل العالمة
(الاس امترة  )MM 18أو وجود نقص فيه ومل تصحح تكل اخملالف.
.4

اقرتاح اعامتد تدوين تقس مي أو دمج بشأن التسجيل ادلويل (الوثيقة )MM/LD/WG/12/3

انقش الفريق العامل اماكنية اعامتد تقس مي لتسجيل دويل .و ُطلب من املكتب ادلويل اعداد وثيقة جديدة لالجامتع القادم،
أخذا يف الاعتبار املعلومات املس تلمة أثناء الاجامتع (معلومات منقحة من وفد سويرسا) ،من أجل وضع اجراء تقس مي
أبسط يديره الطرف املتعاقد م
املعني.
.1

اقرتاح جتميد معليات املواد  )4(6و( )1و( )2من اتفاق مدريد وبروتوكوهل (الوثيقة )MM/LD/WG/12/4

طلب الفريق العامل أن جيري املكتب ادلويل اس تقصاء للمس تخدمني من أجل فهم أفضل ملزااي ومساوئ اعامتد التسجيالت
ادلولية عىل العالمة الساس ية .كام طلب الفريق العامل من املكتب ادلويل النظر ،لغراض الاجامتع القادم ،يف تبس يط
اجراء التحويل .وطلب أيضا النظر يف مشالك العالمة الساس ية الناجتة عن التنوع اللغوي .ولتعميق فهم هذه القضية،
س تجمع ﺷهادات املس تخدمني من بدلان تس تخدم لغات غري لتينية.
.2
5
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طلب الفريق العامل من املكتب ادلويل اعداد اقرتاح حلمك معدل بشأن الاس تعاضة (القاعدة  )40يتضمن مجموعة من
املبادئ املوحدة م
املنظمة لالجراء.

حلقة النقاش الرابعة للفريق العامل املعين بنظام مدريد
انعقدت حلقة النقاش الرابعة للفريق العامل املعين بنظام مدريد يويم  41و 42أكتوبر  4102أثناء ادلورة الثانية عشة
للفريق العامل.
وأاتحت هذه احللقة منصة لتبادل اخلربات بني املكتب ادلويل وممثيل املاكتب ومنظامت متثل أُصاب العالمات التجارية
والوالكء .وحرض احللقة  80مشاراك ،مبن فهيم مراقبون ،وممثلون عن منظامت حكومية دولية ومنظامت غري حكومية دولية.
وانقش املشاركون تطورات نظام مدريد ،والس بل املمكنة للحد من عدد اخملالفات يف الطلبات ادلولية ،وممارسة ماكتب
امللكية الفكرية فامي صص اصدار الرفض املؤقت ،والتواصل بني الويبو وماكتب الطراف املتعاقدة .وتتاح العروض املقدمة
أثناء حلقة نقاش الفريق العامل عىل موقع الويبو اللكرتوين:
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=33964

أطراف متعاقدة
انضامم املنظمة الفريقية للملكية الفكرية ( )OAPIاىل بروتوكول مدريد
أصبحت املنظمة الفريقية للملكية الفكرية ( )*OAPIيف  2ديسمرب  4102العضو الثالث والتسعني لحتاد مدريد بعد ايداع
وثيقة انضامهما اىل بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات دلى املدير العام للويبو .وس يدخل بروتوكول
مدريد م
حزي النفاذ ابلنس بة اىل املنظمة الفريقية للملكية الفكرية يف  2مارس .4102
وقدمت املنظمة الفريقية للملكية الفكرية العالنني التاليني:
 .0يشري العالن الول اىل املادة ()4(2ب) و(ج) من بروتوكول مدريد ،اليت جتزي الاس تعاضة عن همةل الس نة
الواحدة لالخطار برفض امحلاية املؤقت مبهةل  08ﺷهرا ،وجتزي الخطار برفض امحلاية املؤقت النامج عن اعرتاض بعد انقضاء
همةل  08ﺷهرا.
 .4وأ مما العالن الثاين فيشري اىل املادة ()7(8أ) من بروتوكول مدريد .وترغب املنظمة الفريقية للملكية الفكرية يف م
تسمل
رمس فردي عندما ت مُعني يف طلب دويل أو عند تعييهنا تعيينا لحقا لتسجيل دويل.
وملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة العالمية رمق .4102/44
* املنظمة الفريقية للملكية الفكرية يه املنظمة الرئيس ية اليت تكفل حامية حقوق امللكية الفكرية يف أغلب البدلان الفريقية الناطقة ابللغة
الفرنس ية .وتضم املنظمة  07دوة عضوا يه :بنن وبوركينا فاصو والاكمريون ومجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وكوت
ديفوار وغابون وغينيا وغينيا الاس توائية ومايل وموريتانيا والنيجر وغينيا بيساو والس نغال وتوغو.

انضامم زمبابوي اىل بروتوكول مدريد
أصبحت زمبابوي يف  00ديسمرب  4102العضو الرابع والتسعني لحتاد مدريد بعد ايداع وثيقة انضامهما اىل بروتوكول اتفاق
مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات دلى املدير العام للويبو .وس يدخل بروتوكول مدريد م
حزي النفاذ ابلنس بة اىل زمبابوي
يف  00مارس .4102
6
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وملزيد من املعلومات ،انظر اخطار مدريد (العالمات) رمق .412

حسب اخطار مقدم مبوجب القاعدة (41اثنيا)(()6ب) من الالحئة التنفيذية املشرتكة :ليتوانيا
أخطر مكتب الرباءات احلكويم مجلهورية ليتوانيا املدير العام للويبو بسحب اخطار مقدم مبوجب القاعدة (41اثنيا)(()6ب)
من الالحئة التنفيذية املشرتكة .واعتبارا من  4سبمترب  ،4102فان تدوين ترخيص متعلق بتسجيل دويل لعالمة ما يف
السجل ادلويل يرتتب عليه أثر يف مجهورية ليتوانيا.
وملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة العالمية رمق .4102/02

اعالن مبوجب املادة ()7(8أ) من بروتوكول مدريد
اقلمي سانت مارتن (القسم الهولندي)
قدممت حكومة اململكة الهولندية اعالان مبوجب املادة ()7(8أ) من بروتوكول مدريد من أجل م
تسمل رمس فردي يف حال تعيني
اقلمي سانت مارتن (القسم الهولندي) يف طلب دويل ،أو يف تعيني لحق لتسجيل دويل ،أو ابلنس بة اىل جتديد تسجيل
دويل يرد فيه تعيني اقلمي سانت مارتن (القسم الهولندي) .واعتبارا من  0ديسمرب  ،4102دخلت الرسوم التالية اخلاصة
ابقلمي سانت مارتن (القسم الهولندي) م
حزي التنفيذ:
العنارص

الطلب أو
التعيني الالحق

التجديد

 لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات -للكم صنف اضايف

املبالغ

(ابلفرنك السويرسي)
298
31

يف حال اكنت العالمة جامعية:
-

لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
للكم صنف اضايف
لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات
للكم صنف اضايف

593
61
298
31

يف حال اكنت العالمة جامعية:
 لثالثة أصناف من السلع أو اخلدمات -للكم صنف اضايف

593
61

للمزيد من املعلومات ،انظر املذكرة العالمية رمق .4102/06

تغيريات يف مبالغ الرسوم الفردية
م
تغريت مبالغ الرسوم الفردية اليت تسدمد يف حال تعيني أيسلندا وكولومبيا يف طلب دويل ،أو يف تعيني لحق لتسجيل دويل،
أو ابلنس بة اىل جتديد تسجيل دويل مبوجب نظام مدريد.
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أيسلندا
دخلت الرسوم التالية اخلاصة بأيسلندا حزي التنفيذ يف  0ديسمرب :4102
العنارص
 لصنف واحد من السلع أو اخلدمات -للكم صنف اضايف

الطلب أو
التعيني الالحق

يف حال اكنت العالمة جامعية:

التجديد

يف حال اكنت العالمة جامعية:

-

لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
للكم صنف اضايف
لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
للكم صنف اضايف

 لصنف واحد من السلع أو اخلدمات -للكم صنف اضايف

املبالغ

(ابلفرنك السويرسي)
221
47
221
47
221
47
221
47

للمزيد من املعلومات ،انظر املذكرة العالمية رمق .4102/02

كولومبيا
س تدخل الرسوم التالية اخلاصة بكولومبيا حزي التنفيذ يف  0يناير :4102
العنارص

الطلب أو
التعيني الالحق

التجديد

 لصنف واحد من السلع أو اخلدمات -للكم صنف اضايف

يف حال اكنت العالمة جامعية أو عالمة رقابة (تصديق):
-

لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
للكم صنف اضايف
لصنف واحد من السلع أو اخلدمات
للكم صنف اضايف

املبالغ

(ابلفرنك السويرسي)
373
187
497
248
204
99

عندما يرد التسديد خالل فرتة الهمال:
 -للكم صنف اضايف

478

للمزيد من املعلومات ،انظر املذكرة العالمية رمق .4102/08

ارﺷادات بشأن نظام مدريد
الرمس الضايف
عند حساب الرسوم ،يؤخذ بعني الاعتبار أي ابطال جزيئ أو انقاص أو قرار هنايئ فامي صص طرفا متعاقدا مع مينا جيب أن
يسدد عنه رمس فردي .ولكن أي ابطال جزيئ أو انقاص أو قرار هنايئ لن يؤثر عىل الرمس الضايف اذلي ينبغي دفعه.
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التجديد اللكرتوين
ميكن تسديد رسوم التجديد عن طريق حساب جار للويبو أو بطاقة ائامتن ( Visaأو  )MasterCardابس تخدام واهجة
التجديد اللكرتوين .ولكن يف حاة التسجيالت ادلولية اليت يه موضع ابطال جزيئ أو انقاص أو رفض للحامية مبوجب
القاعدة (08اثلثا)( )4من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،ينبغي اس تخدام الاس امترة .MM11

الاس امترة اجلديدة MM11
ابس تخدام الاس امترة  ،MM11يؤخذ بعني الاعتبار ،عند حساب مبلغ الرسوم ،أي ابطال جزيئ أو انقاص أو قرار هنايئ
فامي صص طرفا متعاقدا مع مينا جيب أن يسدد عنه رمس فردي.
وميكن جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اىل أي طرف متعاقد م
معني رفض امحلاية مبوجب القاعدة (08اثلثا)( )4من الالحئة
التنفيذية املشرتكة ،ولكن جيب الﺷارة اىل ذكل يف اجلزء  ،1واجلزء  ،2عند الاقتضاء ،من الاس امترة  .MM11وينبغي
أيضا دفع ما يلزم من رسوم.

البطال اجلزيئ
برصف النظر عن التارخي الفعيل لالبطال اجلزيئ ،حيدد رمس التجديد بتارخي تدوين البطال يف السجل ادلويل .وان مل يتسمل
املكتب ادلويل البطال اجلزيئ قبل اترخي التجديد ،لن يؤثر البطال عىل عدد الرسوم الفردية اليت ينبغي دفعها.

احصاءات نظام مدريد
تتيح الويبو احصاءات دينامية قابةل للتكييف عىل موقعها اللكرتوين عىل
الرابط  http://www.wipo.int/madrid/en/statisticsمن أجل مساعدة الطراف املهمتة عىل جتميع املعلومات عن
اس تخدام نظام مدريد .وتتاح املعلومات اليومية والشهرية والس نوية .ويرد أدانه مثال لتكل النتاجئ الحصائية:
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معلومات مفيدة
نسخة  4102للطبعة العارشة من تصنيف نيس
 .2س تدخل نسخة جديدة للطبعة العارشة من تصنيف نيس "( "NCL (10-2015حزي التنفيذ يف الول من يناير
 ،4102ويه متاحة عىل املوقع اللكرتوين للويبو عىل العنوان التايل:
http://www.wipo.int/classifications/nice/ar/
10
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وملزيد من املعلومات ،انظر املذكرة العالمية رمق .4102/41

رموز العمليات
عند دفع أي رمس للمكتب ادلويل ،جيب بيان سبب ادلفع ،مصحو ًاب مبعلومات حتدد الطب أو التسجيل املعين .ويرىج
اس تخدام الرموز التالية عند القيام بتحويل مرصيف.
CPR
EN
EX
LI
LLC
MT
NLC
NT
OB

مواصةل الجراءات
طلب دويل
تعيني لحق
انقاص
تعديل ترخيص
تغيري يف امس صاحب التسجيل ادلويل و/أو عنوانه
ترخيص جديد
رمس جديد  -اجلزء الثاين من الرمس
تراجع  -تعيني لحق انمج عن حتويل

RC
RE
TR

جتديد تكييل
جتديد
حتويل تسجيل دويل

خدمة الزابئن يف نظام مدريد أثناء أايم العطةل
س يغلق املكتب ادلويل أبوابه يويم  42و 46ديسمرب  4102ويويم  0و 4يناير .4102
ويرىج مالحظة أنه لن ميكن التصال هاتفيا خبدمة الزابئن يف نظام مدريد يف  42و 43و 11و 10ديسمرب .4102
وابلنس بة لالس تفسارات العاجةل أثناء هذه الفرتة ،يرىج التصال بأفرقة املعاجلة أو ارسال بريد الكرتوين اىل العنوان التايل:
intreg.mail@wipo.int

أايم العطل الرمسية لس نة 4102
الايم اليت تقرر أن يغلق فهيا املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) أبوابه يف  4102يه اكلتايل:
رأس الس نة

امخليس  0يناير 4102
وامجلعة  4يناير 4102

عيد الفصح

امجلعة  1أبريل 4102
والثنني  6أبريل 4102

عيد العنرصة

الثنني  42مايو 4102

عيد الصوم يف جنيف

امخليس  01سبمترب 4102
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عيد الحضى

امخليس  42سبمترب ( 4102يؤكد لحقا)

عيد امليالد

امخليس  42ديسمرب 4102
وامجلعة  42ديسمرب 4102

رأس الس نة 4106

امخليس  10ديسمرب 4102
وامجلعة  0يناير 4106

خريطة احتاد مدريد

عضو واحد يف التفاق فقط
 93عضوا يف الربوتوكول فقط (مبا فهيا املنظمة الفريقية للملكية الفكرية والاحتاد الورويب)
 54عضوا يف التفاق والربوتوكول
 49عضوا

 1قد يتغري لحقا.
12
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التصال بنا:

مواعيد تلقي املاكملات :من الساعة  3:11صباحا اىل الساعة  6:11مساء بتوقيت جنيف (من الساعة  1:11صباحا اىل
الساعة  00:11صباحا بتوقيت رشق الولايت املتحدة).
لالس تفسارات العامة :خدمة زابئن نظام مدريد ،الهاتف ،+20 44 118 8686 :والربيد اللكرتوين:
.intreg.mail@wipo.int
لالس تفسارات اخلاصة ابملس تخرجات :وحدة جسالت الزابئن ،الهاتف ،+20 44 118 8282 :الربيد اللكرتوين:
.madrid.records@wipo.int
لالس تفسارات ا ددة :يرىج التصال بأحد أفرقة املعاجلة التالية ،املنظمة حبسب مكتب املنشأ/حمل القامة.
الفريق :1
madrid.team1@wipo.int
الهاتف+41 22 338 750 1 :
AG
AM
BG
BQ
CH
CO
CU
CW
CZ
DZ
EG
EM
ES
FR
HU
KP
LI
MA
MC
MD
MG
MK
MN
MX
OA
MZ
PL
PT
RO
ST
SX
SY
TN

أنتيغوا وبربودا
أرمينيا
بلغاراي
بونري وسانت أوس تاتيوس وسااب
سويرسا
كولومبيا
كواب
كوراساو
امجلهورية التش يكية
اجلزائر
مرص
الاحتاد الورويب
اس بانيا
فرنسا
هنغاراي
مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية
ليختنش تاين
املغرب
موانكو
مجهورية مودلوفا
مدغشقر
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
منغوليا
املكس يك
املنظمة الفريقية للملكية الفكرية*
موزامبيق
بولندا
الربتغال
رومانيا
سان تويم وبرينسييب
سان مارتني
امجلهورية العربية السورية
تونس

الفريق :2
madrid.team2@wipo.int
الهاتف+41 22 338 750 2 :
AL
AT
AZ
BA
BX
BY
DE
EE
GE
GH
HR
IN
IR
IT
KG
KZ
LR
LS
LT
LV
ME
NA
RS
RU
SD
SI
SK
SL
SM
SZ
TJ
TM
UA
UZ
ZM

ألبانيا
المنسا
أذربيجان
البوس نة والهرسك
بنيلوكس
بيالروس
أملانيا
اس تونيا
جورجيا
غاان
كرواتيا
الهند
ايران (مجهورية – السالمية)
ايطاليا
قريغزيس تان
اكزاخس تان
ليبرياي
ليسوتو
ليتوانيا
لتفيا
اجلبل السود
انميبيا
رصبيا
الاحتاد الرويس
السودان
سلوفينيا
سلوفاكيا
سرياليون
سان مارينو
سوازيلند
طاجيكس تان
تركامنس تان
أوكرانيا
أوزبكس تان
زامبيا

الفريق :3
madrid.team3@wipo.int
الهاتف+41 22 338 750 3 :
AU
BH
BT
BW
CN
CY
DK
FI
GB
GR
IE
IL
IS
JP
KE
KR
NZ
NO
OM
PH
RW
SE
SG
TR
US
VN
ZW

أسرتاليا
البحرين
بواتن
بوتسواان
الصني
قربص
ادلامنرك
فنلندا
اململكة املتحدة
اليوانن
ايرلندا
ارسائيل
ايسلندا
الياابن
كينيا
مجهورية كوراي
نيوزيلندا
الرنوجي
عامن
الفلبني
رواندا
السويد
س نغافورة
تركيا
الولايت املتحدة المريكية
فييت انم
زمبابوي

*تضم املنظمة الفريقية للملكية الفكرية  07دوة عضوا يه :بنن وبوركينا فاصو والاكمريون ومجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وكوت ديفوار وغابون وغينيا وغينيا الاس توائية ومايل
وموريتانيا والنيجر وغينيا بيساو والس نغال وتوغو.
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